EXTRAS
din demersul Asociației Patronale ”Asociația Națională a Restaurantelor și
Localurilor de Agrement din Republica Moldova” MĂR privind propunerile
înaintate în cadrul mesei rotunde organizate la 31.05.2018
1. Anexa nr.5 (Cerințele privind organizarea teraselor de vară/sezoniere pe domeniul public
sau privat al mun.Chișinău) din Regulamentul de desfășurare a activității de comerț în
mun.Chișinău și anume:
- interdicția de funcționare a teraselor organizate în raza de 50 metri de la blocurile de
locuit după ora 22:00, necesită întocmită claritatea că raza de 50 de metri se măsoară de la intrare
pe terasă și nu în circumferință cum unele preturi de sector interpretează la moment.
2. S-a propus prelungirea automată a termenului de valabilitate a schemelor de amplasare
și anume pe teren privat, fără coordonarea anuală de către pretura de sector, cum e specificat la
moment în regulament, în cazul în care nu sunt modificări, or noile modificări a legii comerțului
interior, cererii pe propria răspundere și a notificării nu-și au rostul. În astfel de condiții, agentul
economic este obligat să repete aceeași procedură fără a avea un temei determinant. Or, potrivit
legii cu privire la comerțul interior, în special, art.114 lit.h, stabilește: Notificarea privind
inițierea activității de comerț va corespunde modelului stabilit la anexa nr. 2 și va conține
următoarele date: ...declarația pe proprie răspundere a comerciantului privind respectarea
legislației.
Prelungirea automată a termenului de valabilitate a schemelor de amplasare cu depunerea
notificării direct la Direcția Ganerală Comerț, Alimentație Publică și Prestări Servicii.
3. S-a propus analiza și luarea de măsuri privind activitatea stațiilor PECO. La moment
stațiile PECO funcționează pe baza unui singur act permisiv – Autorizația pentru Comerț cu
Amănuntul(alimentară), în pofida faptului că pe lângă „alimentară” dețin o cafenea bine
organizată, cu terasă și preparare pe loc. Acest factor, promovează concurență neloială față de
unitățile de alimentație publică care pentru fiecare proces și spațiu achită taxe și sunt supuse
certificărilor, iar stațiile PECO achită pentru un singur domeniu de activitate – comerț cu
amănuntul. În cadrul ședinței publice din data de 31 mai 2018, Direcția Generală Comerț,
Alimentație Publică și Prestări Servicii a recunoscut acest fapt.
4. S-a adus în discuție și modificarea conceptului sărbătorii „Hramul Orașului” și anume
prin separare zonale a activităților din cadrul acestor sărbători și organizarea zonei de alimentație
publică sub conceptul de foodstreet (tonete).

În acest context, Direcția generală comerț, alimentație publică și prestări
servicii solicită agenților economici care prestează servicii de alimentație publică pe
teritoriul municipiului Chișinău să intervină cu propuneri și sugestii în acest sens,
pentru a fi luate în considerare la modificarea prevederilor Regulamentului de
desfășurare a activității de comerț în mun.Chișinău, aprobat prin decizia Consiliului
municipal Chișinău nr. 10/2 din 09.10.2017.

